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El setmanari El Temps, en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats i la UOC, convoca la 

primera edició dels Premis de Ciència Ciutadana. 

 

El concepte de ciència ciutadana en el qual es basa la convocatòria és coherent amb 

l’enfocament competencial dels currículums educatius vigents, així com amb les metodologies 

que preveuen el treball de les competències lingüístiques en totes les àrees (tractament integrat 

de llengua i continguts). Així mateix, aquest concepte permet emmarcar projectes didàctics 

relacionats amb el coneixement científic, social i cultural, plantejats d’una manera vivencial i 

que actuïn sobre la realitat del territori. Convé remarcar que els projectes de tema lingüístic i 

literari –especialment els que es puguin vincular més directament amb l’entorn dels alumnes–

també formen part d’aquests àmbits de recerca. 

 

A partir d’aquestes consideracions, es presenten a continuació una llista, únicament orientativa, 

que suggereix sobre possibles continguts per als projectes que es presentin al Premi: 

 Les infraestructures i la vertebració del territori 

 La gestió dels recursos hídrics del territori 

 Energia i impacte ambiental 

 La protecció del patrimoni natural 

 La gestió del patrimoni cultural 

 Patrimoni cultural i artístic: una mirada global 

 Dinàmiques demogràfiques: immigració, distribució de la població, envelliment, poblament 

rural i urbà... 

 Gentrificació de les ciutats 

 El paper de les ciutats en el territori 

 Límits del model autonòmic 

 Impacte de la crisi en el territori 

 Espècies invasores (fauna i flora) 

 Canvi climàtic: desertificació, pluja àcida, efecte hivernacle 

 La Mediterrània, espai cultural comú 

 Cultura i identitat dels Països Catalans 

 L’arc del Mediterrani en el context europeu 

 Model turístic i sostenibilitat del territori 

 Personatges rellevants (amb reconeixement internacional) dels Països Catalans (d’abans i 

d’ara) 

 El rock català com a element d’identitat de les noves generacions 

 Mitjans de comunicació analògics i digitals als Països Catalans 

 Unitats geològiques dels Països Catalans 

Toponímia: estudis filològics i històrics sobre l’origen i distribució de topònims dels Països 

Catalans 

 Toponímia local: la relació entre la història i els noms de carrer 
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 El patrimoni intangible: festes i esdeveniments populars, rondalles i refranys als Països 

Catalans 

 Estudis de distribució de fauna i flora locals des de diferents perspectives: herbes 

remeieres, entomologia... i diferents eines de comunicació (geolocalització, claus 

dicotòmiques) 

 Localització de minerals i roques de diferents tipologies i interpretació en funció de la 

història geològica local 

 Identificació d’elements de la gastronomia local (plats, vins, etc.), estudi històric d’aquests i 

relació amb fets històrics, econòmics i socials 

 Estudis de varietats agrícoles i ramaderes pròpies del territori dels Països Catalans 

 Participació en programes d’astronomia i/o investigació biomèdica in silico 

 Barreres urbanes: estudis de mobilitat i d’accessibilitat per a persones amb discapacitats 

 Art, cultura i literatura local: la geolocalització 

 Parlars vius: la llengua dels joves en tot el territori (geolocalització i dialectologia) 
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